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Írásbeli választ igénylő kérdés E-004035/2022
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 138. cikke
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Tárgy: A kényszermunka és a gyermekmunka csökkentése az uniós ellátási láncokban 2025-ig

Az Elmauban megrendezett G7-csúcstalálkozón az EU elkötelezte magát a kényszermunka és a 
gyermekmunka felszámolása mellett az ellátási láncokban1. Ez a kötelezettségvállalás az uniós 
tagállamoknak az emberi jogok és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására, védelmére és 
megvédésére vonatkozó kötelezettségeihez kapcsolódik.

Emellett az EU elkötelezett amellett, hogy 2025-ig megvalósítsa a gyermekmunka minden formájának 
felszámolásáról szóló 8.7. fenntartható fejlődési célt. A cél magában foglalja a gyermekmunka kiváltó 
okainak kezelésére irányuló stratégiai és átfogó beavatkozások előmozdítását az értékláncokban.

Az Egyesült Államokban a munkaügyi minisztérium nyilvántartást vezet olyan árukról és származási 
országaikról, amelyekről okkal feltételezi, hogy azokat a nemzetközi normákat sértő 
gyermekmunkával vagy kényszermunkával állítják elő2.

Kérjük a Bizottságot, hogy:

1. tisztázza, hogy 2015 óta milyen százalékban csökkent a kényszermunka és a gyermekmunka az 
uniós ellátási láncokban, és milyen előrelépés történt a 8.7. fenntartható fejlődési cél elérése 
terén?

2. fejtse ki, hogy létezik-e olyan ütemterv, amely feltünteti, hogy hol és milyen százalékban 
csökkent a gyermekmunka és a kényszermunka annak érdekében, hogy 2025-re megszűnjön a 
gyermekmunka valamennyi formája?

3. tisztázza, hogy kíván-e – az Egyesült Államok munkaügyi minisztéiumának listájához – hasonló 
listát létrehozni, amely értékes forrás lenne azon kutatók, vállalatok és fogyasztók számára, akik 
az ellátási láncaikban átvilágítást szándékoznak végezni a munkavállalói jogok tekintetében?

1 https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82480040399/2022-07-
14-leaders-communique-
data.pdf?download=1https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82
480040399/2022-07-14-leaders-communique-data.pdf?download=1

2 https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-
goods?combine=&field_exp_exploitation_type_target_id_1=All&tid=All&field_exp_good_target_id=All&items_
per_page=10&order=name&sort=asc&page=37
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Támogató3

Előterjesztve: 9.12.2022

3 Ezt a kérdést feltevőin kívül más képviselő is támogatja: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


